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Podstawy realizacji przedmiotowej inwestycji

• Decyzja środowiskowa dla linii kolejowej nr 7

• Decyzja środowiskowa dla Warszawskiego Węzła Kolejowego

• Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

(z perspektywą do 2030 r.), przyjęty przez RM 13 października 2014 r.

Zadanie zostało włączone do Dokumentu Implementacyjnego w toku konsultacji

społecznych. Wcześniej w projekcie DI wskazywany był jedynie odc. Otwock – Lublin,

na którym przygotowanie inwestycji jest znacznie bardziej zaawansowane. Wynika to

z faktu, że prezentowana przez PKP PLK S.A. ok. 2011 roku koncepcja

dla odc. Warszawa – Otwock zakładała likwidację zabytkowych „skrzydlatych” wiat,

wskutek czego została silnie oprotestowana, a następnie zarzucona

• Uchwała Rady Ministrów nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie

ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
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Cele projektu

• Dobudowa trzeciego toru szlakowego na odc. Warszawa Wawer – Otwock oraz dwóch

torów na odc. Warszawa Gocławek – Warszawa Wawer. Dobudowywany tor przejmie ruch

pociągów dalekobieżnych, co pozwoli na sprawne funkcjonowanie połączeń

aglomeracyjnych (SKM / KM) na dotychczasowych dwóch torach, przy możliwości daleko

idącego zwiększania częstotliwości

• Budowa nowego przystanku Warszawa Wiatraczna (powiązanie z obwodnicą śródmiejską)

• Przesunięcie przystanku Warszawa Gocławek, dla zintegrowania z przystankami

autobusowymi na wiadukcie ul. Marsa

• Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z jednoczesna likwidacją skrzyżowań w poziomie

szyn

• Wygodne i bezpieczne rozwiązanie dojść dla podróżnych do peronów, generalnie poprzez

przejścia podziemne z pochylniami, znajdujące się na obydwu krańcach peronów

• Podniesienie (do 120 km/h) prędkości jazdy na torach „aglomeracyjnych”. Prędkość na

torze dalekobieżnym – 160 km/h

• Poprawa stanu technicznego i estetyki infrastruktury, w sposób uzgodniony ze

Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków
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Aktualny stan przygotowań

do realizacji zadania

• Zadanie będzie realizowane w trybie czerwonego FIDIC, tj. osobno

projektowanie i osobno budowa

• Umowy o Dofinansowane uwzględniające etap opracowania dokumentacji jak

też budowy zostały podpisane - projekt współfinansowany przez UE

• PKP PLK S.A. dysponuje koncepcją projektową dla realizacji przedmiotowej

inwestycji

• Opracowana koncepcja poddana została konsultacjom z samorządami. Powzięte

ustalenia zostały dołączone do materiałów przetargowych, celem realizacji

przez projektanta

• Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej,

pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie

robót budowlanych

• Planowana realizacja robót: lata 2020-2022



5

Wybrane zagadnienia szczegółowe dla całego zadania

• Dojścia na perony dla podróżnych (powiązanie z infrastrukturą miejską –

ciągami pieszymi, przystankami autobusowymi, parkingami, etc.)

• Przejścia pod torami, niezwiązane z obsługą podróżnych – w miejscu tzw.

„dzikich przejść” umiejscowione zostały w 9 lokalizacjach

• Budowa tunelow drogowych w Radości (ciąg ul. Izbickiej i Panny Wodnej)

i Falenicy (w ciągu ul. Walcowniczej i Bysławskiej) powiązane z likwidacją

przejazdów kolejowo-drogowych

• Budowa wiaduktu drogowego na granicy Warszawy i Józefowa

• Budowa mostu nad rzeką Świder pod trzeci tor

• Zaangażowanie PKP PLK S.A. przy zmianie organizacji ruchu na zjazdach

z przejazdów – pierwszeństwo dla opuszczających przejazd
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Wybrane szczegółowe zagadnienia Dzielnicy Wawer

• Dojścia na perony dla podróżnych (powiązanie z infrastrukturą miejską –

ciągami pieszymi, przystankami autobusowymi, etc.)

• Przejścia pod torami na terenie Dzielnicy Wawer, niezwiązane z obsługą

podróżnych na etapie Koncepcji zaproponowane zostały w 10 lokalizacjach

Przedstawiciele Dzielnicy Wawer wytypowali 7 z proponowanych lokalizacji:

• Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych – przy współfinansowaniu PKP PLK S.A.

oraz Miasta st. Warszawy.



Radość  planowana lokalizacja tunelu drogowego

na podst. Studium Wykonalności WWK
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Radość  (Panny Wodnej – Izbicka) – układy drogowe na podst. SW
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Falenica – planowana lokalizacja                                      

budowy tunelu drogowego 

20,715 km

Tunel drogowy 
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Falenica – tunel drogowy na podst.                               

Studium Wykonalności dla WWK



Warszawa Falenica – Michalin; 

planowana lokalizacja budowy wiaduktu drogowego
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Propozycja modelu dróg opracowana na zlecenie 

Miasta Józefów
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p.o. Warszawa Gocławek
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Warszawa Gocławek– stan istniejący

• Na przystanku dwa perony są dwukrawędziowe

• Dojście na perony odbywa się przejściem w poziomie szyn
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p.o. Warszawa Gocławek – stan projektowany

• Na przystanku (1 peron wyspowy dwukrawędziowy) wyposażony w:

– tablice, piktogramy, gabloty, kosze, ławki dwustronne, 1 miejsce
odpoczynku na stojąco, automat biletowy

• Dojście do peronu przejściem podziemnym (pochylnie)

W aktualizacji Koncepcji Programowo-Przestrzennej, projektant przewidzi
przesunięcie tylko północno-zachodniego czoła peronu. Południowo
wschodnie czoło peronu, o ile okaże się to możliwe, należy dowiązać do
planowanego przejścia podziemnego w ciągu ul. Korkowej. Jest to
konieczne ze względu na to, by przy okazji przesunięcia przystanku nie
pogorszyć obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Korkowej.

Wykonawca, po konsultacji z Urzędem m.st. Warszawy przedstawi także
lokalizację przystanków autobusowych.
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Plan wg. pierwotnej Koncepcji 

– do weryfikacji przez projektanta

16



17

Przystanek Warszawa Gocławek



Przejście pod torami ul. Korkowa

km 10,910 – obecnie przejście w poziomie szyn
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Km 11,460
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Dodatkowe przejście – ul. Edisona
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Dodatkowe przejście – ul. Widoczna/Hermanowska
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Km 12,060



Warszawa Wawer
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Stacja Warszawa Wawer– stan istniejący

• Na przystanku (1 dwukrawędziowy peron) 

• Wejście na peron odbywa się poprzez przejście podziemne 
(schody, brak windy). Peron nieprzystosowany do obsługi 
osób o ograniczonej możliwosci poruszania sie.
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Stacja Warszawa Wawer– stan projektowany

• Warszawa Wawer – należy przeanalizować możliwość przesunięcia

peronu w kierunku wiaduktu w ciagu ul. Płowieckiej

• Analiza minimalizacji odległości miedzy przystankami

autobusowymi a peronem (np. poprzez zastosowanie wind

i schodów z wiaduktu ul. Płowieckiej – zrealizowanych w ramach

osobnej inwestycji lub przejścia kat E od strony północno-

zachodniej),

• Przejście podziemne należy pozostawić w obecnej lokalizacji
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Warszawa Wawer 

– do weryfikacji przez projektanta
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Koncepcja przejścia podziemnego
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Dodatkowe przejście km 13,130
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Dodatkwe przejscie – pomiędzy IV i V Poprzeczną
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Koncepcja proponowała dodatkowe przejście kw 13,351 w sąsiedztwie skrzyżowań ulic: 
Wydawniczej i Bosmańskiej oraz ulic Widocznej i Gardenii  

Przedstawiciele Dzielnicy Wawer wnioskowali o zmianę lokalizacji przejścia na km 13,130



Lokalizacji Warszawa Anin
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p.o. Warszawa Anin
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• 1 peron dwukrawędziowy

wyspowy

• Na peronie znajduje się 

1 wiata

• Dojście do peronu 

umożliwione zostało 

przejściem w poziomie 

szyn od str. stacji W-wa 

Wawer. Wjazd na peron 

po pochylni, dostęp do 

pochylni przez tory z 

poziomu ul. Wydawniczej 

lub Patriotów



p.o. Warszawa Anin – stan projektowany

• Na przystanku (1 peron wyspowy dwukrawędziowy)

• 2 wiaty (wiaty stalowa stanowiące zadaszenie z ławkami

i elementami małej architektury, ze ścianami osłonowymi przed

opadami ze szkła bezpiecznego)

• Dojście przejściami podziemnymi z obu stron peronu

31



Dojścia do peronu p.o. Warszawa Anin
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Lokalizacja Warszawa Międzylesie
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p.o. Warszawa Międzylesie – stan istniejacy
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• 1 peron dwukrawędziowy wyspowy

• Na peronie znajduje się zabytkowa

wiata peronowa z poczekalnią i kasą

biletową, ławki dwustronne, kosze na

śmiecie, tablice z nazwą przystanku,

gabloty informacyjne z rozkładem

jazdy oraz automat biletowy.

• Dojście do peronu:

– od strony Otwocka wjazd pochylnią,

dostęp przez tory od strony ul. Patriotów

- od strony W-wa Anin z przejścia

podziemnego



p.o. Warszawa Międzylesie – stan projektowany

• Na przystanku (1 peron wyspowy dwukrawędziowy) 

• Na peronie tablice, piktogramy, gabloty, kosze, ławki dwustronne,

miejsce odpoczynku na stojąco, automat biletowy

• Dojście do peronu przejściami podziemnymi z obu stron peronu.  

(od str. Otwocka przejście w poziomie szyn kategorii E zostanie 

zastapione przejsciem podziemym – schody, pochylnie). 
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Istniejące przejście w km 16,698

• Przejście pod torami w km 16,698 (okolice ul. Montażowej) – obecnie 

przejście kat E
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Dodatkowe przejście – km 15,518
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Przejście dodatkowe – ul. Odeska/Patriotów

• Km 15,518
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Warszawa Radość
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p.o. Warszawa Radość
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• Peron dwukrawędziowy, 

zadaszony

• Pochylnie na obu końcach

peronu,

• Dojście do pochylni przez tory

od ul. Patriotów



p.o. Warszawa Radość – stan projektowany
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Na przystanku (1 peron wyspowy dwukrawędziowy) 

Na peronie tablice, piktogramy,  gabloty, kosze, ławki dwustronnych, miejsce 

odpoczynku na stojąco, automat biletowy

Dojście do peronu przejściami podziemnymi z obu stron  peronu  (schody, 

pochylnie). 



Dodatkowe przejdzie km 18,398
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Przejście dodatkowe – ul. Patriotów/Wielowiejska

Km 18,398
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Lokalizacja p.o. Warszawa Miedzeszyn
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p.o. Warszawa Miedzeszyn – stan istniejacy

45



p.o. Warszawa Miedzeszyn – stan projektowany
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• Na przystanku (1 peron wyspowy dwukrawędziowy) 

• Na peronie tablice, piktogramy,  gabloty, kosze, ławki 

dwustronnych, miejsce odpoczynku na stojąco, automat biletowy

• Dojście do peronu przejściami podziemnymi z obu stron  peronu  

(schody, pochylnie). 



Lokalizacja stacji Warszawa Falenica
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p.o. Warszawa Falenica – stan istniejcy
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• 1 peron wyspowy zlokalizowany
między torami nr 1 i 3 oraz 2
peron jednokrawędziowy przy
budynku dworcowym

• Dojście do peronów odbywa się 
przejściem podziemnym, 
(przejście pod torami nr 1, 2 i 3 
dla pieszych, ze 
skomunikowaniem z budynkiem 
dworca PKP i peronami), jak 
również na peron 2 - przejściem 
w poziomie szyn od strony ul. 
Patriotów. 



p.o. Warszawa Falenica – stan projektowany
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Modernizacja peronu wyspowego
dwukrawędziowego)

Na peronie tablice, piktogramy, gabloty,
kosze, ławki dwustronne, miejsce
odpoczynku na stojąco, automat biletowy

Dojście do peronu zmodernizowanym
przejściem podziemnymi (schody, 3
windy).



Dodatkowe przejście km 20,090
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Dodatkowe przejscie – w osi ul. Halnej i Gruntowej

Koncepcja proponowala dodatkowe przejście w km 20,028

Przedstawiciele Dzielnicy Wawer wnioskowali o zmianę lokalizacji 

przejścia na km 20,090 (w osi ulicy Halnej i Gruntowej)
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Dodatkowe przejście km 21,391
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Dodatkowe przejście –ul. Patriotów/Michalinki

km 21,391
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Dziękuję za uwagę!
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